
أنا رايح أحكي لك ماذا كنت فهمان ، أنا ال مسح اهللا أريد أشرتي سيارة أروح لعند الشركة أختار النوع  الشيخ :

وح أنت اآلن خذ السيارة من الشركة وحنن الذي أريد إياه ، وأتفق مع الوكيل واتفق مع البنك ، البنك يقول يل ر 

ندفع لك الثمن ويكون هو طبعا أضاف ما يسمونه باملراحبة ، هذه الصورة اليت أنا كنت فامهها من قبل ؛ طول 

  بالك فاآلن حنن نسأل صاحب املعرفة فهل ما ذكره األخ هو واقع ؟

ء بفاتورة عرض من اجلهة اليت يريد أن يشرتي أكيد ، يوقعون العقود والكمبياالت وبعد ذلك يروح جيي السائل :

منها ، مثال املسجل هذا يريد يشرتي املسجل هذا من شركة سانيو جيي بفاتورة عرض باملسجل باسم البنك 

اإلسالمي يوافق البنك على شرائها ، ملا يوقعوا العقود والكمبياالت يروح موظف من البنك يستلم اجلهاز ويسلمه 

  لآلمر بالشراء .

  انظر العملية وافق البنك على الشراء . لشيخ :ا

سائل آخر : فقط رمحك اهللا ، البنك اآلن نذهب إىل اإلدارة معا ، نقول لإلدارة نريد أن نشرتي سيارة فيقول 

  وجدت السيارة ؟ نقول وجدنا السيارة

  نعم الشيخ :

  معي ، يلزمين البنك بالشراء .سائل آخر :  البنك ميسكين يوقعين على العقد والكمبياالت قبل أن خيرج 

فقط هذه ممارسات خاطئة بالنسبة للموظفني عفوا ، أحكي لك الواقع أنا من مؤسس البنك صار يل  السائل :

إحدى عشر سنة ، الواقع العملي أنه املفروض املوظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها بالسعر 

  ونوعها .

الكمبياالت أوال ، معاملة البنك اإلسالمي متاما يوقعه على الكمبياالت أوال سائل آخر : مجيل ، يوقعوه على 

  بعد ذلك يشرتيها البنك يسجلها باسم البنك ، بعدما يسجلها باسم البنك ابتداء يسجلها بامسك

  مظبوط السائل :

  سائل آخر : أوال يكون موقع عليها البنك.

  صلي ومت العرض والقبول من كال اجلانبني .يكون مت االتفاق مع صاحب السيارة األ السائل :

  أول معاملة توقعين على كمبيالة ؟ ...سائل آخر : يا أستاذي أنا أريد أن أشرتي سيارة من الشيخ 

  ال ، أول شيء آخذ كتاب عرض من الشيخ . السائل :

أجيب لك كتاب اآلن  ...سائل آخر : دعين من هذه ، هذه ال تقدم وال تؤخر يف العقد ، طيب رمحك اهللا 

  العرض هذا ، أيش تفعل أنت ؟



  املفروض أعاين السيارة ، هكذا التعليمات . السائل :

  سائل آخر : عاينت وسوا على ماذا توقعين فهل السيارة امتالكك ؟

  طبعا اتفقت أنا وإياه ، اتفقت أنا وإياه على الشراء. السائل :

  مع الشاري أنه باعه السيارة ؟طول بالك ، هل قبل كل شيء البنك يتفق  الشيخ :

  نعم ، أول شيء جييء بالعرض من البائع إذا أعجبه العرض للبنك .. السائل :

  نسمع من هنا . الشيخ :

سائل آخر : أوضح لك البنك يدخل على املضمون لذلك هو يبتعد عن املضاربة ، ما يبتعد بل يقلل من نظام 

خل يف البيع على املضمون وهذا التصور تفهمونه كاآليت ، لو افرتضنا املشاركة إىل املراحبة ألا أضمن ، هو يد

  البنك يستورد يل بضاعة من اخلارج ..

  ؟ ...ال ، ال ، خلينا بالصورة هنا ، أنا أريد آخذ سيارة من الشركة  الشيخ :

  سائل آخر : طيب ما دور البنك لو أنا فسخت البيع بلحظة من اللحظات ؟

  ، ماله دور . خيرج البنك السائل :

ما له دور يعين أنا أتورط مع الشركة لو أي بضاعة حىت لو استوردت أنا أو اشرتيت من هنا وحصل  السائل :

  شيء ، املتورط هو املشرتي ..

اآلن ما وصلنا إىل شيء ، اآلن أنا أذهب إىل قسم التسهيالت املصرفية يف البنك اإلسالمي أقول له  السائل :

رة ، يقول يل أعطيين كتاب عرض ، آيت بعرض هلذا البنك ، البنك اإلسالمي حني آتيه يقول أريد أن أشرتي سيا

يل ائتين بكفيل ، فآتيه بكفيل فيوقعين على الكمبياالت مع كفيلي ، بعد ذلك البنك اإلسالمي يسجلها بامسه ، 

  بعد ما يسجلها بامسه يسجلها بامسي يا أخي هذه الصورة املوجودة ..

ذا كالم صحيح ، البنك يضمن املشرتي األخري قبل أن يدخل يف العملية ويلزمه بكل شيء مث يدخل ه السائل :

  يف املعاملة .

  سائل آخر : والبنك يبيع شيء ما ميلكه .

وأنا أثبت أنه ما يبيع ، السيارة يعاين لكن لو أشرتي من عندي حاجة واضحة مثال علبه زيت أو أي  السائل :

  معروفة ، أيذهب الرجل ليعاين ؟ ال ، بل يكتفي بالفاتورة . شيء معروف هذه حاجة

  نعم يكتفي بفاتورة العرض . السائل :

سائل آخر : أو يكتفي بالعرض الذي أنت جتيء به نعم ، ما كل شيء يذهب يعاينه ، يف بضاعة معروفة ما 



  يذهب ليعاينه .

  إذا صح هنا أنه يف بيع لشيء ال ميلكه صح . الشيخ :

  هذا صحيح . :السائل 

  سائل آخر : صحيح ، ال تبع ما ليس عندك .

  طول بالك قليال ما جواب البنك عن هذه العملية ؟ الشيخ :

البيع احمللي ما فيه تلف للبضاعة ألنه فورا يستلم ويسلم ؛ أما البيع من االستريادات من اخلارج تتلف  السائل :

  البضاعة ويتحملها البنك .

ا يف الصورة هذه ، ما جواب البنك مادام اآلن أنت صرحت بأن هذا بيع ما ال ميلكه البنك ال ، ال خلين الشيخ :

  ؟

  الواقع العملي حنن ما منلكه .. السائل :

معليش ما جواب البنك ، يقول هذه معاملة إسالمية ؟ ما جوابه وهو يعلم أن الرسول صلى اهللا عليه  الشيخ :

  ؟ ( ال تبع ما ليس عندك )وسلم قال : 

  بالنسبة لبيع املراحبة اآلمر بالشراء .. السائل :

  يا أخي اتركين من هذه األلفاظ الشيخ :

يا أخي اآلن بعد املناقشة كلها يعين صار يف إمجاع ، اتفاق أن البنك يبيع شيء ال ميلكه ما جواب  الشيخ :

  البنك لتسليك هذه املعاملة وإدخاهلا يف البيوع الشرعية ؟

  البيع واالستالم وال يتعرضون هلذا . ...وا يف مناقشات ، ما يدخل السائل :

  سائل آخر : مل يتعرضوا هلذا ومل يذكروا هذا احلديث 

  سائل آخر : وما مسعوا ذا احلديث إطالقا .

  ما معقول . الشيخ :

  يف جلنة فتاوى من سبعة شيوخ يعين وذا قرأت القانون ما يعرفوا فيه ؟ كيف ما مسعوه ؟ السائل :

ال ، أنا أقول ما معقول ما مسعوه لكن يكونون داروا عليه ولفوا ؛ فنحن نريد نسمع ما هو ؛ ألنه أكيد  لشيخ :ا

  يف شيء هناك من التأويل فهذا التأويل ما هو ؟

  مل يتطرقوا هلذا املوضوع هذا . السائل :

  سائل آخر : جلنة الفتاوى أغفلوا النقطة هذه.



  . ...ضوع ائيا ، أغفلوا هذه النقطة يعين استندوا يف كل بيوعهم على موضوع ما تطرقوا هلذا املو  السائل :

  بعض البنوك يف الكويت خلصوا من املشكلة هذه ، جاءوا بسيارات . الشيخ :

صاروا يستوردون اآلن ، استوردوا مرة ومرتني والسنني اليت استوردوا فيها خسروا وما وزعوا أرباح ، خلينا  السائل :

  الصورة بالبداية ، املقصود بالكالم بطلوا يستوردوا ..أنا يف 

  ال ، هذا حبث ثاين خسروا رحبوا ما له عالقة .. الشيخ :

لكن الذي نقول إن هذا العمل جيب أن  - يضحك اإلخوة  -سائل آخر : تربأوا من ماضيكم حنن ال يهمنا 

  . ( ال تبع ما ليس عندك )يكون على قوله صلى اهللا عليه وسلم : 

  يال يا أبا ليلى ، سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك . الشيخ :

سائل آخر : أشري إشارة لو حبثتم يف املعامالت كالكفاالت واألشكال اليت تأخذ دائما عمولة حمددة ، كفالة 

  . ...بألف دينار مقابل 

  حبث ثاين السائل :

  ثر وقوعا وفيها جمال للبحث أكثر  ؟سائل آخر : هذه النقاط األك

سائل آخر : وكذلك التأمني أستاذي ، عندنا حبث كامل يف املسألة استعرضنا كافة املخلفات يف هذا الباب ، 

  التأمني الذي وقع فيه البنك اإلسالمي كذلك جتارة العمالت يقع فيه كذلك .

  اهللا املستعان ، اهللا املستعان . الشيخ :

تلبس اجلن باإلنس ، كثري من اإلخوان يقرأون عن اجلن مث حيضر اجلين مث يتكلم على لسان  موضوع السائل :

الرجل أو املرأة ؛ فإذا تكلم هل جيوز هلذا القارئ الشيخ أن يسأل اجلين الذي تلبس الرجل أو املرأة ، هل يسأله 

  ما بال فالن وابن فالن الفالين هل متلبس باجلين أو كذا .. ؟

  هذا السؤال بارك اهللا فيك ، أنت أوحيت به إىل غريك ، وغريك وجهه إيل وأنا أجبت عليه . ما الشيخ :

  ليس نفس الصورة . السائل :

  ال ، هي الصورة نفسها ما بلغته يا شيخ ؟ الشيخ :

  سائل آخر : بلغته أنا جوابك .

  أنا ما مسعت اجلواب يا شيخ . السائل :

  لشيخ يرى كذا وكذا يف هذا وهو أنه ال يرى جواز هذا ، وال سؤاله .سائل آخر : أنا قلت لك يا شيخ إن ا

  هذا ما جيوز يا أخي ألنه يف استعانة باجلن . الشيخ :



  ولو كان اجلن يا شيخ كيف االستعانة ؟ وبعدين اجلن ما راحيني خندمه يف شيء ؟ السائل :

؟ ملا أنت تسأل هذا اجلين املتلبس باإلنسي عن أنا ال أقول اخلدمة ، فيه استعانة أم ليس فيه استعانة  الشيخ :

  مسألة غائبة عن ذهنك باعتبارك من اإلنس أليس معىن ذلك أنك تستعني به ؟

  نعم . السائل :

  سائل آخر : طلب حاجة .

(( طيب ولذلك قلنا ال جيوز ؛ ألن االستعانة باجلن هي من أسباب وقوع اإلنسان يف الشرك والضالل  الشيخ :

وقلنا ألخينا السائل والظاهر أنه كان  رجال من اإلنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ))وأنه كان 

ناقال عنك السؤال قلنا بأنه ال جيوز هلؤالء الذين يعنون بإخراج اجلين املتلبس باإلنس إال بتالوة القرآن فقط كما 

ذلك عن نفسه ؛ وأما أكثر من ذلك   جاء عن الرسول عليه السالم وكما جاء عن ابن تيمية نفسه كان حيكي

  كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال هذا ال جيوز يف دين اإلسالم ؛ ولذلك فعلينا أن نتقي اهللا يف كل شيء .

  أغلى من النقد وليس له عالقة باألقساط ؟ السائل :

  ال جيوز . الشيخ :

  مثال نفرض نقدا مبائة دينار السائل :

  زفهمت عليك ال جيو  الشيخ :

وآخر يبيعها فقط تقسيط مبائة ومخسة وليس له عالقة ببيع آخر ، وليس له عالقة بأجل أو غري أجل   السائل :

كبائع هذا بيع مبائة نقدا وهذا نقد يبيع مبائة وعشرة وهذا نقدا يبيع مبائة ومخسة عشر ، هو يبيع تقسيط مبائة 

  وعشرة فقط وليس له عالقة بأي بيع آخر ؟

ليك يا أستاذ بقي عليك أن تفهم علي ، ال جيوز ألن العلة هو استغالل حاجة احملتاج والزيادة فهمت ع الشيخ :

( من باع بيعتين عليه يف ايش السعر ، وأنا قلت يف أكثر من مرة هناك تاجر يف الكويت بالذات ملا مسع حديث 

د مثال خبمسة آالف وبالتقسيط ستة كان يبيع السيارات عنده بسعرين سعر النق  في بيعة فله أوكسهما أو الربا )

آالف أصبح يبيع بالتقسيط دائما أيش ؟ بست آالف ، هذا كان يظلم نصف الزبائن صار اآلن يظلم الكل ، 

هذا أظلم من األول ؛ فنحن إذا راعينا النقطة يف حترمي الشارع احلكيم للربا نعرف أن القضية مش قضية توحيد 

  ال ، وإمنا العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقد ، أينعم .السعر للبيعتني النقد والتقسيط 

  . ...هنا  السائل :

  فأنت أصلك من هنا ؟ الشيخ :



  ال أصلي من الكويت . السائل :

  أصلك من الكويت ومتزوج من هنا طيب . الشيخ :

  أجلس شهر هنا . السائل :

  ما سألتين هذا السؤال باهلاتف ؟ الشيخ :

   ؟مىت السائل :

  سائل آخر : ال ، أبو عبد اهللا يأتيك فقط هنا .

  ما سألت  السائل :

  جاءين مثل هذا السؤال من يومني ثالثة . الشيخ :

  ال ما أنا . السائل :

  ما أنت . الشيخ :

  ال ما أنا . السائل :

  . طيب ملا تأيت هنا إذا امجعت اإلقامة فأنت مقيم وإذا مل جتمع اإلقامة فأنت مسافر الشيخ :

  كيف أمجع اإلقامة ؟  السائل :

الذي ما أمجع اإلقامة هو الذي يقول بكرة أسافر  " وبضدها تتبني األشياء "معىن إمجاع اإلقامة هو قال  الشيخ :

  ، ال بل بعد غد وهكذا ، ما مستقر .

  ما مستقر نعم . السائل :

املقيم ؛ أما إذا بقي مرتددا اليوم أسافر  عرفت كيف ؟ إذا استقر هذا معناه أمجع اإلقامة ودخل يف حكم الشيخ :

  بكرة أسافر ، ال ما تيسر له سفر غدا فبعد غد وهكذا ، هذا يكون  ال يزال حبكم املسافر .

  إذا كان تردد لشهر ؟ السائل :

  مهما كان ولو شهور ، واضح ؟ الشيخ :

  احلني مثال أنا شهر أقصر أم أقيم ، أنا أقيم لشهر ؟  السائل :

  يا أخي يف تردد يف اإلقامة وإال عزمت على اإلقامة شهر ؟ الشيخ :

  عزمت عزمت . السائل :

  خالص أنت مقيم  الشيخ :

  مقيم جزاك اهللا خريا السائل :



  وإياك أنت تريد تصرف الناس وتريد جتمعهم الشيخ :

  . ... السائل :

ا أنه يف عينها نعم ، أمرها بأن تقطع جاءت إليه امرأة أظن رابطة خيط يف يدها فسأهلا ، قال كان جوا الشيخ :

( أن هذا وخز اخليط فقطعت اخليط رجعت تشكوا إىل ابن مسعود أن الوجع عاد إليها فقال هلا وهنا الشاهد : 

أنت ملا جييئك يوخزك من أجل أن تتعاطي الوسيلة الشركية هذه ، الشاهد من القصة هذه ، هذا  من الشيطان )

فيه نوع من املخالفة للشرع أم ال ؟ فإن كان ال يوجد خمالفة للشرع نقول مادام أوال أن التبول جيب أن ننظر هل 

التجربة تكررت بفائدة هذا النوع من املعاجلة ملن أصيب بالعني وليس يف ذلك خمالفة للشرع هل تتصور خلو 

  القضية من خمالفة للشرع ؟

ما ذكره ابن القيم يف الطب النبوي والفائدة أو احلكمة  واهللا أنا شيخنا بعد التأمل ويعين الوقوف على السائل :

من غسل املغابن فرأيت أن هناك ربط بني املسألتني خصوصا أن هذا جربه بعض العلماء وذكروه يف الكتب 

  ولعلي ..

  ما هو ؟ الشيخ :

  هذه الطريقة السائل :

  تبع احلديد الشيخ :

  الفتح .أي نعم ولعلي أذكر أن احلافظ ذكره يف  السائل :

  احلليب : البول على احلديد .

  أينعم ، يف كتاب الطب وذكر أيضا .. السائل :

  طيب أنت تذكر املغابن ، ما عالقة املغابن بالبول على احلديد احملمى ؟ الشيخ :

  هذا موضع تالمس النجاسات و موضع يعين إزار ، وأيضا على هذا األمر شيخنا . السائل :

  رن التليفون 

  عمن الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته الشيخ :

  محد هللا على سالمتك يا سيدي السائل :

  اهللا يبارك فيك . ... الشيخ :



  ال نريد أن نثقل عليك كثريا سؤال واحد فقط  السائل :

  تفضل الشيخ :

  ؟ ( عبدي تريد وأنا أريد ، إن نلتني ما أريد نلتك ما تريد ):  حديث قدسي يقول اهللا تعاىل السائل :

  اهللا أكرب . الشيخ :

  ؟ ( وإن لم تسلمني ما أريد اتعبتك فيما تريد وال يكون لك إال ما أريد ) السائل :

  اهللا أكرب ! حديث صويف نعم . الشيخ :

  واهللا أنا مشمت رائحته هكذا لكن قلت حىت أتأكد . السائل :

  مشك صحيح . : الشيخ

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك الشيخ :

  . ... السائل :

  كذلك ما يف لكن احلمد هللا  الشيخ :

  احلمد هللا السائل :

  أحسن من قبل الشيخ :

  أسأل اهللا أن يشفيك تنكئ عدوا ومتشي إىل صالة . السائل :

  جزاك اهللا خري وتقبل منك . الشيخ :

  السالم عليكم  السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . : الشيخ

  حدثين ثقة السائل :

  احلليب : من االنس أو من اجلن؟

من االنس شيخنا نثق به وحنسبه حيدث كان طفلة صغرية أصيبت بالعني فعجزوا يف عالجها ، فجاءت  السائل :

هذه أشياء بالتجربة  عجوز ومدت يدها على فرجها وأخذت من رطوبته ودهنت عليه وكأمنا نشطت من عقال ،

  العملية ثبتت أا نافعة للعني ؛ ألن العني تكيف النفس بكيفية خبيثة .؟

هذا يا أخي الذي أردت أن ألفت نظرك أن التجربة جناح التجربة ال يعين جوازها شرعا ، اآلن هذه  الشيخ :

  الصورة واضحة أا ال جتوز شرعا .



  ة شيخنا ؟أليست رطوبات فرج املرأة طاهر  السائل :

  احلليب : ما حيكي عن هذه القضية .

  هذه أو تلك ؟ السائل :

  ال هذه هي نفسها ، مد يدها لفرجها ، هذه حركة غري مشروعة . الشيخ :

فنحن شيخنا نعرض عليكم حىت تبينوا لنا القدر الشرعي  (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون )) السائل :

  ناس .الذي ممكن نتعامل به مع ال

  طيب اآلن املصاب بالعني ملا يبول ، بينه وبني جدران أربعة وإال كيف ؟ الشيخ :

  يف منطقة حمصورة حىت هذا البخار يرتد عليه أو يطفئ هذا احلديد احملمى ببوله وليس أمام أحد . السائل :

  هو يقول بني جدران أربعة . الشيخ :

  بني جدران أربعة . السائل :

  تم شيخنا هذا سأحبث عنه يف الفتح وآتيكم به .وإذا شئ السائل :

  ال بأس . الشيخ :

وأيضا شيخنا ذكر احلافظ وغريه أن مجع أعشاب من الرب أزهار يف فصل الربيع ، أيضا هذا نافع للعني ،  السائل :

  االغتسال به ، مجعه وغليه مث االغتسال به .

( لكل داء دواء عرفه من عرفه وجهله من : سائل آخر : هل يدخل هذا يف حديث الرسول عليه السالم 

  إذا ما كان خمالفات شرعية كما تفضلت ؟ جهله )

  ال شك . الشيخ :

أال شيخنا يدل على أن  ( أعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا )وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم :  السائل :

إذا كانت بكالم غري مفهوم أو مبا خيالف الشريعة  األمر فيه سعة ما مل يكن هناك شرك ؛ ألن العلماء منعوا الرقية

  ألنه كل يوم شيخنا نكتشف طريقة يف العالج .؟

  حبثك ليس يف الرقى . الشيخ :

آه ، لكن يف العالج ، ابن القيم رمحه اهللا يقول يف الطب كانت تعرتيين أمراض عجز عنها الطبيب  السائل :

  عليه آيات وأنفث وأشرب وأمسح فأبرئ برءا تاما هكذا يقول . الشافعي ، فكنت آخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ

  احلليب : طعامه طعم وشفاء سقم اهللا أكرب .

ألين مسعت شيخنا مينع النفث يف املاء وعلى هذه القضية أنا جربت النفث يف املاء فوجدته من أنفع  السائل :



باملرة فقرأت عليه ونفثت عليه ونفثت له على العالج مسحورين مربوطني جاءين رجل تزوج الثانية مربوط خربان 

  ماء بعد أن قرأت على املاء واغتسل به وصار حصان ملا اتصلت به قلت ما هي األخبار ؟ قال حصان  .

  اجلن يتشكلون ؟ السائل :

  أبو ليلى : قدميه كالبقر .

  احلليب : هل أنت رأيته على صفة متشكل ؟

  ال . السائل :

  كأنه قال مرة أنه رآه .  احلليب : الدكتور عادل

هم يتشكلون ألن اإلنسان ما يتحمل أن يرى ، واحد رأى جنية تشكلت له من فوق امرأة مجيلة ومن  السائل :

حتت رجلني خاروف فأغمي عليه وراح إىل املستشفى وبقي خيرج صوف مثل البقرة ، وهذا الشاب أعرفه امسه 

  ما شاء اهللا من هناك يقرأ ، وقرأ عليه فربئ واحلمد هللا . عادل ، وما عرفه له األطباء حىت جاء أخ هناك

سائل آخر : كان يف واحد يشتغل شغل مثل هكذا، قال يوم جلست على مائدة الطعام وقال للذي جلس على 

املائدة جاء رز ال تقفز مرة وما ذكر التسمية ، قال وجدت األحجام مثل عودان الكربيت ، أحجام هائلة أعداد 

   ال قوة إال باهللا ، كل واحد طوله طول عود الكربيت ، وعم ينقر بالرز نقر .ما شاء اهللا

  هم حيبون الرز . السائل :

  سائل آخر : نعم حيبون الرز ، قال ملا قال بسم اهللا ، ما يف وال عود كربيت وال واحد بقي .

كان يأكل يف قصعة فرأى حبات صح ، ابن كثري ذكر ذلك يف التفسري عن أحد التابعني أنه رأى الرز   السائل :

الرز تطري فسمى اهللا وقال من معنا ؟ فتكلم اجلين وجرى بينه وبينه حوار إىل أن قال له هل فيكم هذه الفرق ؟ 

  قال نعم ، قال ما تعدون الرافضة فيكم ؟ قال شرارنا .

  احلليب : نعم ذكر ذلك ابن اجلوزي يف تلبيس ابليس .

ايضا شيخنا أخ عنده أجلكم اهللا اصطبل يعين مربط أغنام فيه غنم كثري ، قال ومن القصص العجيبة  السائل :

طول الليل هذه الغنم تركض خائفة مفزوعة كأن وحوش تطاردها ، فقال يل نريد حل هذه املشكلة ، قلت له هل 

اإلنس من هذا املربض مظلم أم منور ؟ قال ال ، مظلم ؛ قلت له نوره ألن اجلن خيافون من النور كما خياف 

  الظلمة ، هم يعرتفون ذا وهذا جمرب .

  احلليب : كما قالوا .

كما قالوا وكما الواقع ، فقلت له أول عمل تعمله تنور هذا املربض وثاين عمل تؤذن يف هذا املكان ،   السائل :



  وفعال نور املكان ورفع األذان هناك وما شاء اهللا أصبح سكون .

جل معرفة املؤثر هل هو النور املادي أم األذان الشرعي ؟ كان الزم ذلك يكون أنا لو استشرتين من أ الشيخ :

على مرحلتني يعين تقول له نور ، فإذا ما جنح تقول له أذن ؛ ألنه كون الشيطان يفر من األذان هذا يف عليه نص  

  كما تعلمون أينعم ؛ لكن أنت خلطت بني العالج الشرعي والعالج املادي فضاعت الفائدة .

  ال ، فقط الفائدة تلك مقطوع ا شيخنا . السائل :

  ضاعت الفائدة ، أثر أي الوسيلتني . الشيخ :

  ال ، هذا األثر معروف قد جربناه احلمد هللا . السائل :

  احللي : شيخنا قصده قضية النور .

  قضية النور بس هذه قضية منفصلة وإال .. السائل :

رك األذان ، النور حبد ذاته ، واحد ما وصفته األذان ، وصفته النور فهل احلليب : قضية األذان معتقد فيها فات

  جيزئ كما جيزئ األذان أو أقل أو أكثر ؟

  جيزئ ، وقد يكرر األذان سبع مرات . السائل :

  احلليب : مش األذان النور .

  األذان . السائل :

  احلليب : النور ، الشيخ يسأل عن النور .

  استقالال .. السائل :

  ليب : يبدأ بالنور .احل

  حنن نريد جنرب الذي ما جمرب يعين جنرب النور . الشيخ :

هناك بعض العشبات تؤذيهم مثل عشبة امسها عود صليب ، لو فلقتها جتد يف داخلها مثل ما يشبه  السائل :

  الصليب وهلا اسم آخر نسيته اآلن وأيضا عشبة القسط اهلندي واحلبة السوداء .

  د شيء يف القسط اهلندي يف السنة ، هل تذكر أستاذنا ؟احلليب : يف وار 

  مذكور يف السنة  الشيخ :

  احلليب : لكن الصحة .

  أي نعم الشيخ :

وأيضا شيخنا عشبة امسها احللتيت ، هذه هلا رائحة منتنة تؤذيهم جدا وأيضا شيخنا اللبان وهو الذي  السائل :



  ه مر ، وعلى كل شيء  شيخنا حكايات كثرية .وامسه اللبان الذكر وطعم ...يستعملونه للبخور 

  طيب أنت ملا تتعاطى لألمور يف البيت عندك وإال خارج البيت ؟ الشيخ :

  ال ، يف املسجد السائل :

  يف املسجد  الشيخ :

أعاجل ، أما يف بييت فال أعاجل ؛ ألن اجلن قد يتعرضون لألبناء أو يتعرضون وقد يهامجونين أحيانا أكون  السائل :

  جالس فأشعر كأن ابرة تطعين يف رجلي أو يف يدي ..

  احلليب : مرة احنرق بيتك .

نعم مرة احنرق بييت يف غيايب لكن كان السبب معروفا ، الشفاط وهو مروحة الشفط قد نسيتها لكن يف  السائل :

  أحد إخواننا احرتق بيته احرتاقا كامل وما عرف السبب .

  ة هذهيعين يف عجايب من الناحي الشيخ :

  . ... السائل :

من حيث حرق بيوت ، أقول يف الصحراء أم حرقوا بيوت وما استطاعوا يعاجلوها إال بطريقة هو جاءوا  الشيخ :

  . ...لعنده وسافر معهم وراح هلناك وقرأ ورأى احلريق 

  احلليب : هذه القصة كانت سبب انتشار ذكر الشيخ علي ..

ر هذا أن هلا حكايات يف التاريخ حدثت أينعم ، بل هناك بيوت ترجم نعم هذه قصة املطريي وذك السائل :

باحلجارة ، ترمى باحلجارة بالليل ، وهناك بيوت شيخنا يف البحرين مسكونة باجلن ما جتد أحد يشرتيها ، بيوت 

يسمع فيها دبدبة وأصوات وحدثين رجل أحسبه من الصاحلني وجها لوجه ، قال بييت مسكون فوق ويأتون 

  رعون علي الباب يف نفس العمارة ويقول هلم طيب وقت الصالة يقرعون عليه الباب .ويق

  أين مرنا يف بيت يقول أهله مسكون ؟ الشيخ :

  احلليب : آه ، يلي على األتوسرتاد أظن ، حكوا مرة هذا الذي جنب بيتكم .

  أبو ليلى : الذي جبنب املقربة .

نور وما مسكون من اإلنس عرضه ألن يسكن من اجلن ، جاءين شيخنا كل بيت يكون خربة ما فيه  السائل :

أخ سعودي من أهل الدمام قال يل عندي مشكلة ، عندي دجاجات يف البيت ، كل ليلة أجد دجاجة مطعونة 

من اخللف وبييت حمكم اإلغالق ، قرأ سورة البقرة وقرأ وقرأ إحدى عشر دجاجة طعنت حىت اآلن كل مرة أعطيه 

و يزال وقال أجد أوراق مرمية يف بييت تأمرين باخلروج ، قلت هل لك أعداء ؟ قال نعم هناك وصفة حىت اآلن 



ساحر دائما يتهددنا ويؤذينا ، قال بل أجد فلوس وأشياء تسرق من بييت يعين هذا الساحر يرسل بعض اجلن 

  يسرقون من أمواله ، ويلقون مثل هذه األوراق حىت خيلوا البيت للجن .

سؤال أخري فقط يا شيخنا ، يف واحد يسألين اليوم على اهلاتف أستاذي يقول إنسان عنده زرع مثال احلليب : يف 

قمح ، فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده يعين باعه من أجل حيصده الذي اشرتاه ، فيقول اآلن صار 

  عنده فلوس مال ، فكيف الزكاة وعلى من ؟

  .طبعا الزكاة عليه هو ، طبعا  الشيخ :

  احلليب : وكيف ؟

عليه زكاة أوال ؟ ألنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إمنا هو مخسة أوساق ، كيف  الشيخ :

  عرف ؟

  احلليب : ما فهمت شيخنا ماذا تقصد ؟

  كيف عرف أن عليه زكاة أو ما عليه زكاة ؟ مادام ما حصد ؟  الشيخ :

هذا الباب أنه هل احلصاد املقصود فيه أن حيصده بنفسه أو املقصود من  (( وآتوا حقه يوم حصاده ))احلليب : 

  لو باعه وحصده غريه ؟

مخسة أوسق  ( في كل خمسة أوسق صدقة )ال ، املسألة أخذت طور ثاين ، أنت تعرف يف احلديث  الشيخ :

لبخاري ومسلم ، يعين أمحال من اجلمال , آه وهنا مذهبان ، هذا هو املذهب الصحيح لوجود هذا احلديث يف ا

املذهب الثاين مذهب أيب حنيفة وهي أن أي زرع مما جيب عليه الصدقة كالقمح والشعري مثال قل أو كثر عليه 

زكاة ؛ طيب هذا مرجوح غري راجح ، الراجح إذا مخسة أوسق ؛ فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف 

  ؟ خيرج الزكاة وهو ما عرف بعد أن عليها زكاة و إال ال

  احلليب : هذا يف الواقع سؤال ما طرحه السائل ، ولكن استفدناه من حبثكم .

أنا عارف ، ولذلك فأنا أقول إنه طريقة معرفته أوال هل عليه زكاة أو ال ؟ ما يتحقق إال بعد احلصاد ، مث  الشيخ :

ذا احملصود يطلع يعين محل مخسة بعد احلصاد يتبني ، وهذا طبعا يعرفه املزارعون الذين يزرعون يعين الفالحني أن ه

  أمحال من اجلمال ؟ فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب فوجب الزكاة وإن مل يبلغ فما عليه زكاة .

احلليب : هذا شيخنا كالم عظيم جدا لكن سؤال األخ متاما أنه على فرض أنه بلغ مخسة أوسق لكن هو ليس 

هل يدفع ماال مثال مكان الوسق هذا على فرض االعتبار أم ماذا يفعل ميلك هذا فقد باعه ما له اآلن ؛ فاآلن 

  حيث أصبح الزرع ليس له ألنه باعه قبل احلصيد ؟



هذا مفهوم ، فقط أنا أردت أن أصل من هنا هلناك ، أوال هل جيوز هو أن يبيعه وما حيصده ؟ وكيف  الشيخ :

   كيف ؟يبيعه وهو غري حصيد ؟ مث هل باع بعد أن بني صالحه وإال

  احلليب : نعم يف وقت حصيد .

يف وقت حصيد آه ، طيب فإذا كان وقت حصيد حينئذ الزم يتفق يعين هذا خطأ على كل حال الزم  الشيخ :

  تعرفه ، فتصحيح اخلطأ جيب أن يتفق مع الشاري أنه أنا أبيعك على أساس أنه كم وسق ؟

  احلليب : بعد الزكاة ؟

يد تثمر يعين ، وبناء على األوساق يعرف هو ما يطلع عليه زكاة ، وإذا عرف ال ، كم وسق األرض تر  الشيخ :

يطلع عليه زكاة حينئذ الزم ما يبيع اجلميع للشاري وإمنا الذي فوق ما جيب عليه هو من الزكاة ، يعين يطلع مثال 

نه ، ذاك يتصدق به عليه هو العشر ، فالعشر هذا يرتكه وال يأخذ مثنه من الشاري ، والباقي للشاري يأخذ مث

  للفقراء واملساكني .

  احلليب : واضح متاما ، هذا تصحيح اخلطأ ؛ طيب اآلن اخلطأ الذي حصل ووقع ؟

  مادام هكذا القضية حينئذ يريد يقدر تقديره . الشيخ :

  احلليب : يقدر تقدير وينفق إنفاق ؟

  أينعم . الشيخ :

  احلليب : بارك اهللا فيك

  ة على الذي اشرتى ، وذاك الذي أخذ املال ما عليه ؟أال يقال الزكا السائل :

  ال ال . الشيخ :

  صار احلصاد له القمح له ؟ السائل :

  ال , ال . الشيخ :

  احلليب : شيخنا بارك اهللا فيك

  وفيك بارك الشيخ :

  واهللا حنن أتينا وكال منا يف نفسه يسأله ولعلي أبدأ مبا يسر اهللا . السائل :

   .إن شاء اهللا الشيخ :

  السؤال األول الذي يف نفسي عن أخذ األجرة على تعليم القرآن وبالنسبة ملدرسي الرتبية اإلسالمية  السائل :

  كيف ؟  الشيخ :



بالنسبة ملدرسي الرتبية اإلسالمية يف هذا الزمن من مواد الرتبية اإلسالمية القرآن فهل جيوز أخذ األجر  السائل :

  على هذا التدريس أم ما الصواب ؟

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، ومن اهللا تبارك وتعاىل نستلهم التوفيق للصواب من القول  الشيخ :

والصاحل من العمل فأقول معلوم باتفاق العلماء أنه ال جيوز أخذ األجر على أي نوع من أنواع العبادات احملضة ، 

ن علوم الشريعة اليت يتعبد املسلم ا ويتقرب إىل اهللا تبارك سواء كان القرآن أو احلديث أو الفقه ، أو أي علم م

وتعاىل ؛ واألدلة يف ذلك ما أظن ختفى على أحد من طالب العلم ، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعاىل يف 

ربه (( فمن كان يرجوا لقاء وقوله عزوجل :  (( وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين ))القرآن الكرمي : 

وقد ذكر علماء التفسري يف هذه اآلية بأن العمل الصاحل  فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا ))

الشرط  (( فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا ))يشرتط فيه شرطان أخذا من هذه اآلية الكرمية 

يكن مقبوال ولو كان صاحبه خملصا فيه هللا عزوجل  األول أن يكون عمله على وفق السنة ، فإذا كان خمالفا هلا مل

والشرط  ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )؛ ومن األدلة على ذلك قوله عليه الصالة والسالم : 

الثاين أن يكون هذا بيت القصيد من هذا البحث أن يكون خملصا يف هذا العمل الذي وافق السنة ؛ فاإلخالص 

حىت تكون مقبولة عند اهللا عزوجل ؛ والشرط اآلخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة  شرط يف كل عبادة

وليست خمالفة هلا ؛ فإذا اختل أحد هذين الشرطني مل يكن العمل صاحلا إذا كان هذا أمرا معروفا فحينئذ يعرف 

سلم مادام هذا العمل عبادة أن اجلواب عن ذاك السؤال أنه ال جيوز أخذ األجرة مطلقا على أي عمل يقوم به امل

يتقرب ا املسلم إىل اهللا عز وجل أو بعبارة قد تكون أدق يفرتض أن يكون يتقرب ذا العمل إىل اهللا تبارك 

وتعاىل ، إذا كانت هذه القضية واضحة بينة يف أذهان طالب العلم عدنا إىل اجلواب عن السؤال املطروح آنفا ، 

ى تعليم القرآن ؛ ولكن هنا شيء البد من لفت النظر إليه أال وهو أن األجر باختصار ال جيوز أخذ األجر عل

حينما يقال أجر فهو حق يطلبه صاحب العمل من املعمول له ، واملقدم إليه ؛ فبهذا املعىن ال جيوز أن يؤخذ أجر 

قول أما إذا قدم مال ما على تالوة القرآن وتعليمه وسائر األعمال التعبدية كما ذكرنا آنفا ؛ إذا كان هذا كذلك ن

من جهة ما سواء كانت هذه اجلهة حكومية أو من أي فرد من أفراد األمة قدم هذا املال راتبا أو هبة أو جعالة 

ومل يأخذه املعلم سواء كان كما قلنا آنفا للقرآن أو للحديث أو حنو ذلك من العلوم ، إذا أخذ ذلك ليس مبعىن 

يه شرعا أجرا وإمنا أخذه بأنه قدم إليه من من قدم هذا املال فأخذه ال أجرة األجر أي إنه قام بعمل يستحق عل

وإمنا هبة جعالة راتبا أو حنو ذلك من املعاين اليت ختالف معىن األجر مقابل الشيء ؛ ويف اعتقادي أيضا أنه ال 

عمال بالنيات وإنما لكل ( إنما األإشكال يف هذا التفريق فيما إذا رجعنا إىل مثل قوله عليه الصالة والسالم : 



إىل آخر احلديث املعروف فالعمل الواحد خيتلف حكمه باختالف النية ؛ فالنية هلا عالقة   ) ...امرئ ما نوى 

كبرية جدا يف تصحيح العمل أو يف إفساده ، ومن األمثلة اليت يذكرها بعض العلماء يف شرح حديث النية أن 

يكون مأجورا عليها ، وآخر يأيت نفس الشهوة ويكون مأزورا جتاهها ، رجال ما يأيت شهوة وهي له حالل ، بل و 

والعمل واحد وإمنا اختلفت النتيجة باختالف النية ؛ فمن أوضح األمثلة يف ذلك هو النكاح والزىن ؛ فمن كل 

، هذين األمرين يأيت الشخص شهوته ولكن يف النكاح يكون مأجورا ، ويف الزنا يكون مأزورا والعمل هو هو 

ويضربون على ذلك مثال رجل أتى خطأ غري زوجته وهو يظنها زوجته فال وزر عليه يف ذلك ، والعكس بالعكس 

متاما ، يف رجل آخر جامع زوجته وهو يظنها غريبة عنه إمنا أتاها لقضاء شهوته باحلرام ، وبعد أن فرغ منها تبني 

ها ، ذلك ألن األول كانت نيته أن يأيت زوجته لكنه له أا زوجته ؛ فهو آمث مع أنه جامع زوجته وقضى وطره من

أخطأ يف الواقع فلم يصبه شيء من الوزر ، والعكس يف املثايل الثاين متاما ؛ وتفصيل هاتني الصورتني ليس من 

الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك ، إذا عرفنا هذه احلقيقة وهو أن العمل الواحد خيتلف باختالف النية 

معاجلة املسألة اليت طرحتها بإصالح النية فمن كان وكل إليه أمر التعليم الديين ورتب له راتب أو  حينئذ يكون

معاش فتصحيح هذا العمل يكون بأن ال يأخذ ما يقدم إليه مبعىن األجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي 

فالدولة مثال حينما تكون غنية وتكون وإمنا يأخذ ذلك كما ذكرنا آنفا من املعاين اهلبة أو جعالة أو الراتب ؛ 

متمسكة باألحكام الشرعية وقائمة على تنفيذها هلا أن تقدم لكل فرد من أفراد املسلمني راتبا يكفيه ويغنيه عن 

السعي والضرب يف األرض ليتفرغ لعبادة اهللا عز وجل والقيام مبا جيب عليه من تربية أهله وذويه ومن حوله ؛ فهذا 

ملي الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم املسلمني أي علم من علوم الشرعية ، هذا ما هو اجلواب الع

  عندي جوابا عن ذاك السؤال .

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك  الشيخ :

شيخنا هذا املعاين اهلبة واجلعالة ختتلط أحيانا يف نفس اإلنسان فيقوى أحدها فرتة واآلخر فرتة فيشعر  السائل :

  أحيانا أنه يأخذ هذا أجرا وأحيانا يشعر أنه يأخذه لكي .. ؟

املسألة بارك اهللا فيك هي ليست بالشعور وإمنا بتصليح ما يف القلوب ؛ فأنا قلت آنفا ملعاجلة القضية هو  الشيخ :

أن هناك أن ينوي املسلم حينما يأخذ هذا املال ال يأخذه أجرا ألنه إن فعل ذلك أبطل عمله كما ذكرنا آنفا ، 

يف قبول العمل ليكون صاحلا شرطني اثنني ، الشرط األول هو اإلخالص هللا عز وجل، فهذا أمر يتعلق بالعقيدة 

ومبا وقر يف قلب هذا اإلنسان الذي قدم إليه هذا املال ؛ أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا فهذا أمر طبيعي جدا ، 



فسه من اإلخالص هلذه العبادة إىل أن يتظاهر أمام الناس فقد يقوم إنسان يصلي ركعتني هللا عز وجل فتتحول ن

بأنه رجل صاحل وهو بذلك يبطل هذه العبادة اليت ليس هلا عالقة بأخذ أجر مادي إطالقا ؛ ولكن ملا طور ما يف 

، قلبه من النية يف هذه العبادة اليت كان املفروض فيها أن تكون خالصة لوجه اهللا عز وجل أن يرائي الناس فيها 

ذلك إما أن يبطل عمله بالكلية وإما أن يقلل من أجر هذه العبادة على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها ؛ 

فالشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع يف نفوس كثري من الناس ؛ لكن البحث اآلن هو كيف جنعل ما قد يبتلى به 

  ، هو إصالح هذه النية ؛ هذا هو اجلواب . بعض الناس من األخذ ملال ما مقابل علم ما أو تعليم ما

  بالنسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية السائل :

  كيف  الشيخ :

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يرى أن قول املرء المرأته إن فعلت كذا فأنت طالق ، هذا ميني وكذلك  السائل :

  قوله علي الطالق وما إىل ذلك من الصور

  أي نعم  الشيخ :

  فما وجه تسمية هذه الصيغة ميني مع أا ال حتتوي على قسم إمنا هي الشرطية فقط ؟ : السائل

أي نعم الذي أراه أن شيخ اإلسالم عامل الطالق هذا املشروط أو املعلق بالشرط معاملة النية ألن الذي  الشيخ :

ن أن يعمل عمال ما أو يطلق مشروطا بشرط يقصد ذا الطالق يقصد باحللف الطالق ، وهو أن مينع نفسه م

( إنما أن حيمل نفسه على عمل ما ؛ وهذه املسألة يف احلقيقة تعود إىل ما ذكرناه آنفا من قوله عليه السالم : 

ولذلك فمراعاة مين للنية يف مثل هذا الطالق املشروط بشرط أو  األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )

لق بشرط ميكن إجراؤه جمرى احللف بالطالق ألنه نستطيع أن نتصور املعلق على شرط أقول ليس كل طالق مع

كبري جدا بني من يقول   ...يف بعض املواقف أن اإلنسان حينما يطلق طالقا معلق بشرط أنه يعين إيقاع الطالق 

أنه لزوجته إن جاء مثال أو أدخلت إىل بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق ؛ فهنا نتصور متاما 

هو ال يقصد الطالق وإمنا يقصد به منع هذه املرأة أن تتصرف تصرفا ال يرضاه هو ؛ فهذا طالق كاحللف 

بالطالق ؛ ألن املقصود منه أن مينع الزوجة أن تعمل عمال ما والصور طبعا ميكن تعدادها وتصويرها بصور شىت ، 

الق وليس باحللف بالطالق كرجل مثال رأى زوجته يهمنا اآلن الصورة املعاكسة هلذه واليت ميكن أن نلحقها بالط

يوما ما ال مسح اهللا يف موقف مشبوه غريب ، فقال هلا إن رأيتك مرة أخرى تتكلمني مع جارك أو مع فالن فأنت 

طالق ، فهو هنا نتصور أنه ال يقصد فقط جمرد املرأة بل ألن القضية تتعلق بالعرض فهو إذا رآها فعال وقعت مرة 

فس احملظور األول فحينئذ نتصور أنه كان يعين الطالق وال يعين فقط منع املرأة من أن تقع يف مثل أخرى يف ن



تلك املخالفة ؛ ألن هنا كانت النية نية الطالق ومل تكن النية نية احللف بالطالق أو باحللف املشروع ، وهو اسم 

  من أمساء اهللا تبارك وتعاىل .

  رن التليفون

  نعم  الشيخ :

  السالم عليكم : السائل

  وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  كيف حالكم شيخنا؟  السائل :

  أمحد اهللا اليك كيف انت ؟ الشيخ :

  . ...احلمد هللا كيف  السائل :

  احلمد هللا خبري  الشيخ :

بعض الشباب عزموا علي بالذهاب إىل رحلة قبل الفجر بساعة وتعلم أن هذا يفوت اجلماعة وهذا  السائل :

  فوت االغتسال مع التبين بأن االغتسال مما جيبي

  نعم الشيخ :

  فما رأيك إذا كان هذا الذهاب سفرا وال نقول عنه سفر ، ماذا تقول ؟ السائل :

أقول ال مانع من السفر قبل أذان اجلمعة كما هو معلوم فلهم أن ينطلقوا مادامت رحلتهم جائزة  الشيخ :

ا مطلقا وإمنا نقول إذا خرجوا قبل الفجر ومل يتيسر هلم أن يغتسلوا غسل مشروعة ولكن ال نسمح أن ال يغتسلو 

اجلمعة فال مانع من ذلك ألن األمر مرفوع احلرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة ، ال نقول هلم أن ال 

الغتسال فال مانع يغتسلوا هكذا مطلقا ألم خرجوا من بيوم مثال قبل السفر وإمنا نقول هلم إذا مل يتيسر هلم ا

  من ذلك ألن احلرج مرفوع .

  يا شيخ الحظتم هو ليس بسفر . السائل :

  أنا ما أتكلم عن السفر . الشيخ :

  . ...نعم نعم أنا أقول  السائل :

  وال جاء يف كالمي ذكر لفظة السفر . أي نعم الشيخ :

  أي نعم أنا خشيت أن أكون ما أمسعتك .. السائل :

  ين وأفهمتين وجزاك اهللا خريا .ال ، أمسعت الشيخ :



  ليس بسفر  ... السائل :

  نعم نعم  الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا السائل :

  وإياك الشيخ :

  . ... السائل :

  أهال الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

علق وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته فهذا الذي أفهمه من كالم ابن تيمية أنه يالحظ يف الطالق امل الشيخ :

بشرط النية ؛ فإذا كانت نيته يف ذلك ما يقصد من احللف بالطالق فحكمه حكمه وإال فال ؛ واضح إن شاء اهللا 

  ؟

  واضح يا شيخ ولكن احللف أقسم بالطالق هو ؟ السائل :

  نعم الشيخ :

 لو  هو مل يقسم بالطالق لكن أقسم ليس يف هذا اللفظ قسم ، قال إن فعلت كذا فأنت طالق حىت السائل :

  كان يقصد الطالق ليس فيه قسم ؟

  أنا ما قلت حلف بالطالق إمنا قصد قلت ما يقصد بالطالق . الشيخ :

  والنذر علي ، أليس نذرا ؟ السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  قوله علي الطالق أليس نذرا ؟ السائل :

  نعم . الشيخ :

  والنذر يكفر كفارة اليمني ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا :السائل 

  وإياك  الشيخ :

  . ... السائل :

  تفضل الشيخ :



هل جيوز التحاكم هلذه احملاكم إذا كانت لدي قضية وأنا مظلوم يف قضية فهل جيوز أن نذهب إيل هذه  السائل :

  احملاكم الوضعية  جيوز هذا يا شيخ؟

رع ، ال جيوز التحاكم إليهم ملا هو معلوم مما ال جيوز إال من كان مضطرا وما يطلب إال ما مسح له به الش الشيخ :

ذكرت إال من كان مضطرا وهو ال يبتغي من وراء ذلك استغالل القوانني الوضعية للوصول إىل ما ليس له فيه حق 

.  


